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في صافي تعلن عن نمو مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية 

 % 35.3م بنسبة 2021من السنة المالية  للنصف األولالدخل 

 
السعودية،   العربية  المملكة  سليمان    م:2021  أغسطس   8الرياض،  الدكتور  للخدمات الأعلنت مجموعة  حبيب 

الطبية )ويشار إليها فيما يلي بـ "الشركة" أو "المجموعة"(، أكبر مزود للخدمات الطبية الخاصة في المملكة العربية  

 م. 2021 يونيو 30المنتهية بتاريخ  الستة أشهرالسعودية، عن نتائجها المالية لفترة 

مليون ريال سعودي وبزيادة   1,751.20م لتبلغ  2021% في الربع الثاني العام  45.57بمعدل  اإليرادات  وارتفعت  

بـ    548.19قدرها   مليون ريال سعودي خالل نفس الفترة من العام السابق، وذلك    1,203.01مليون ريال مقارنة 

 .نتيجة للنمو في كافة القطاعات التشغيلية للمجموعة

ئيسي الى النمو في قطاع المستشفيات  ر  م بشكل2021حيث يعود النمو في اإليرادات خالل الربع الثاني من العام  

نتيجة لزيادة أعداد المرضى وزيادة نسب اإلشغال ألقسام التنويم باإلضافة إلى استمرار النمو في ايرادات مستشفى  

الصيدليات،   بالزيادة في مبيعات قطاع  ايجابا  انعكس  الحلول    باإلضافةالخبر، مما  إيرادات قطاع  االرتفاع في  الى 

 .لفترة من العام السابقمقارنة بنفس ا

مليون ريال سعودي وبزيادة    3,445.99% لتبلغ  35.33نمت اإليرادات بمعدل  ،  م2021وخالل النصف األول من العام  

مليون ريال سعودي خالل نفس الفترة المماثلة من العام السابق،    2,546.35ريال مقارنة بـ    مليون   899.64قدرها  

 في كافة القطاعات التشغيلية للمجموعة. وذلك نتيجة للنمو

م  2021خالل الربع الثاني من العام   (EBITDA) ارتفع الربح قبل االستهالك واإلطفاء والفوائد والزكاة والضرائبكما  

مليون ريال سعودي    438.03بلغ  مليون ريال سعودي مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، حيث    141.22بمبلغ  

االستهالك واإلطفاء والفوائد    %، بينما حافظت المجموعة على نسبة هامش الربح قبل47.58وبنسبة نمو قدرها  

 .ترة من العام السابق % خالل نفس الف24.67% مقارنة بـ 25.01عند  (EBITDA) والزكاة والضرائب

 (EBITDA) االستهالك واإلطفاء والفوائد والزكاة والضرائبارتفع الربح قبل  م،  2021وخالل النصف األول من العام  

مليون ريال سعودي مقارنة بنفس الفترة   233.85بمبلغ  م )ستة أشهر(  2021يونيو    30خالل الفترة المنتهية في  

حيث   السابق،  العام  من  قدرها    883.92بلغ  المماثلة  نمو  وبنسبة  سعودي  ريال  حافظت  35.97مليون  بينما   ،%

%  25.65عند   (EBITDA) االستهالك واإلطفاء والفوائد والزكاة والضرائبالمجموعة على نسبة هامش الربح قبل  

 .الفترة من العام السابق % خالل نفس 25.53مقارنة بـ 

%،  69.26م بنسبة قدرها  2021صافي الدخل خالل الربع الثاني من العام  في  ارتفاع  المجموعة من تحقيق    توتمكن

%  15.98% مقارنة بـ  18.58مليون ريال سعودي، وبارتفاع في نسبة هامش صافي الدخل حيث بلغت    325.40ليبلغ  

السابق، حيث استطاعت المجموعة الحفاظ على زيادة األرباح نتيجة لألثر اإليجابي لنمو  خالل نفس الفترة من العام  

اإليرادات بسبب زيادة اعداد المرضى والزيادة في نسب اإلشغال ألقسام التنويم، باإلضافة إلى االستمرار في تسارع  

 ترة من العام السابق. م مقارنة بنفس الف2021النمو في مستشفى الخبر خالل الربع الثاني من العام 

العام   من  األول  النصف  الدخلم،  2021وخالل  صافي  قدرها    ارتفع  ليبلغ  46.84بنسبة  ريال    %644.40،  مليون 

%  17.23% مقارنة بـ  18.70لتصل الى    نقطة مئوية  1.47بمقدار  سعودي، وبارتفاع في نسبة هامش صافي الدخل  

ث استطاعت المجموعة الحفاظ على زيادة األرباح نتيجة زيادة اعداد خالل نفس الفترة المماثلة من العام السابق، حي

المرضى والزيادة في نسب اإلشغال ألقسام التنويم، باإلضافة إلى االستمرار في تسارع النمو في مستشفى الخبر 

 م مقارنة بنفس الفترة المماثلة من العام السابق. 2021خالل النصف األول من العام  
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 : الدكتور سليمان الحبيب، رئيس مجلس إدارة المجموعة النتائج، قال وتعليقًا على هذه

  تحقيق نتائج قوية في الربع الثاني والنصف األول   قادنا إلى االستمرار فيمجموعة  لإن التزامنا بالركائز اإلستراتيجية ل"

 ، تماشيًا مع خططنا التوسعيةبعض اإلنجازات  م  2021حققنا خالل النصف األول من العام  ، حيث  الحاليمن العام  

باكورة يعتبر    الذيالرياض،  مدينة  ب  ي الدبلوماسيبالح  الطبيد. سليمان الحبيب    مركزل  االفتتاح الرسميذلك  بما في  

مليون ريال سعودي في محافظة    458بتكلفة  ، إلى جانب اإلعالن عن إطالق مشروع جديد  المراكز الطبيةفي    ناأعمال

، وتعزيز نموذجنا  ألعمالنا  لتوسيع النطاق الجغرافي   دعم الخطط االستراتيجية للمجموعة، وتأتي هذه المشاريع لالخرج

 ." خدماتنافي تنويع الالتشغيلي و

زيادة  باإلضافة إلى    المراجعينزيادة في الطلب من قبل    م2021من العام    الثانيخالل الربع    شهدنا  لقد"  وأضاف:

الداخلية التنويم  ألقسام  اإلشغال  في  ،  نسب  بالتميز  مدفوعًا  ذلك  الصحية  خدمات  ويأتي  والتخصصات  الرعاية 

المجموعةتالتي  الدقيقة   الحلولاستثماراتنا في  كما واصلنا  .  وفرها  ب، وقطاع  الكبير على  فخورين  تطبيق اإلقبال 

 الجاري".   موعد في النصف األول من العام ألف 910 لحجز حواليالذي تم استخدامه للهواتف الذكية  المجموعة

إطالق  بتقديم بيئة عمل جاذبة من خالل  في مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية  نسعد  "  :قائلا وتابع  

الرعاية الصحية   قطاعفي  المتميزة  الكفاءات  توفير التدريب والتعليم الالزمين لبناء  الهادفة إلى  من المبادرات    اً عدد

لتطوير القيادات    "همة" مبادرة قادة المستقبل  نجحنا في إطالق  خالل هذه الفترة،  وفي المملكة العربية السعودية.  

  دوار لتأهيلهم ألبالمهارات الالزمة على القيادة والخبرة  األكثر كفاءة  الموظفين  وتدريب    تطويرالذي يهدف إلى  و

برامج    فضاًل عن توفير  ، برامج دبلوم  5وبرنامج زمالة جديد    17إلى جانب إطالق    المجموعة،قيادية مستقبلية في  

 ".  م2021متدرب في النصف األول من عام  1,400رب من الما يق يةتدريب

  الصحية، التميز في الرعاية    لتحقيق  ناطموحبالدافع الرئيس للنمو يأتي مدفوعًا    إن "  سليمان الحبيب:واختتم الدكتور  

والتزامنا ،  المرضى عالمياً   األكثر موثوقية في التميز الطبي وتجربة  أن نكون مقدم الخدمات الطبيةوسعينا الدائم ب

رعاية صحية مبتكرة لخلق قيمة للمرضى وأصحاب المصلحة بتطوير وتشغيل أحدث المرافق الطبية وتقديم خدمات 

برامج جديدة مثل برنامج وإطالق  بتوسيع خدمات فريق االستجابة السريعة  قامت المجموعة مؤخرًا    حيث  ،اآلخرين

القلبية الجلطات  بعد  عالج  االصطناعيةبرنامج  و  عن  والرئة  القلب  خدمات    يكمو"اإل" مضخة  تقدم  الرعاية  والتي 

 ".بالسرعة الالزمةعن بعد والصحية 

 م 2021 يونيو 30أبرز النتائج المالية والتشغيلية: الفترة المنتهية في 

 النتائج المالية 

من   • نفسها  الفترة  مع  بالمقارنة  اإليرادات  نمو 

بنسبة   الماضي  إلى 35.33العام  لتصل   % 

 سعودي. مليون ريال  3,445.99

األرباح قبل احتساب االستهالك واإلطفاء  نمو   •

وبنسبة   والضرائب  والزكاة  % 35.97والفوائد 

إلى   سعودي،    883.92لتصل  ريال  مليون 

 %25.65وبهامش ربح بلغت نسبته 

% ليصل إلى  46.84ارتفاع صافي الدخل بنسبة   •

ربح    644.40 وبهامش  سعودي،  ريال  مليون 

 % 18.70نسبته 

 أرقام وإحصائيات تشغيلية 

كأفضل  حبيب للخدمات الطبية  المجموعة الدكتور سليمان  نيف  تص •

 مجلة فوربس الشرق األوسط  شركة رعاية صحية من قبل 

الخرج   • محافظة  مشروع  عن  واستثمار  سرير    141  بسعةاإلعالن 

 مليون ريال   458 بقيمة

المجموعة   • بقيمة    12شراء  أرض  سعودي    69قطعة  ريال  مليون 

 .االستراتيجية للمجموعةدعم الخطط ل

  1.2أكثر من  تطبيق الحبيب للهواتف الذكية  تحميل  مرات  بلغ عدد   •

 .مليون مرة

مشاريع   4، وتابع لوزارة الصحة  مستشفى  39  إطالق نظام فيدا في •

 جاِر العمل عليها 

وحصول   • الطبي  العليا  والمجمع  التخصصي  مستشفى مستشفى 

 SCRاعتماد  على الخبر
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   (م2021يونيو  30في أشهر للفترة المنتهية  6المالية المختصرة )القوائم 

 

 2020يونيو  30كما في  2021يونيو  30كما في  )مليون( ريال سعودي  - الميزانية العمومية

  3,511.6                   3,877.4 الموجودات المتداولة 

  34.6                       42.4 استثمارات في شركات زميلة 

  5,338.3                   6,107.3 الموجودات غير المتداولة 

  8,884.5                   10,027.1 إجمالي الموجودات 

  1,654.5                   1,778.3 المطلوبات المتداولة 

  2,402.1                   2,970.9 المطلوبات غير المتداولة 

  4,650.4                   5,096.8 حقوق الملكية العائدة للمساهمين في الشركة األم 

  177.5                      181.1 حقوق الملكية غير المسيطرة

  8,884.5                   10,027.1 إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية 

   

 )مليون( ريال سعودي  - بيان الدخل
 لفترة الستة أشهر المنتهية 

 2021 يونيو 30في 

المنتهية   أشهرلفترة الستة 

 2020 يونيو 30 في

  2,546.3                    3,446.0                   اإليرادات 

 (1,786.6)                  (2,345.6)                  تكلفة اإليرادات 

  759.7                       1,100.4                   إجمالي الربح 

 (75.7)                      (100.6)                    مصاريف بيع وتسويق 

 (222.1)                     (310.5)                    مصاريف عمومية وإدارية 

  461.9                       689.3                     الدخل من العمليات

  30.2                        37.2                       إيرادات أخرى

 (4.4)                         5.6                         حصة الشركة في )خسائر( أرباح شركات زميلة 

 (27.0)                      (19.4)                      نفقات تمويل 

  460.7                       712.7                     الربح قبل حقوق الملكية غير المسيطرة وقبل الزكاة 

  19.5                       (4.1)                        حقوق الملكية غير المسيطرة

  480.2                       708.6                     الدخل قبل الزكاة

 (41.3)                      (64.2)                      الزكاة

  438.9                       644.4                     صافي الدخل )العائد إلى المساهمين في الشركة األم(

   

 )مليون( ريال سعودي  -بيان التدفق النقدي 
 لفترة الستة أشهر المنتهية 

 2021 يونيو 30في 
المنتهية   أشهرلفترة الستة 

 2020 يونيو 30 في

  1,167.1                    1,102.9                   صافي النقد من األنشطة التشغيلية  

 (353.0)                     (587.4)                    صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية  

  35.6                       (367.7)                    التمويلية صافي النقد من )المستخدم في( األنشطة 

  1,196.7                    2,339.3                   النقد وما يماثله في بداية الفترة

  2,487.1                    2,046.4                   النقد وما يماثله في نهاية الفترة

 

 -انتهى-
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 نبذة عن مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية

النجاحات في تطوير   رعاية صحية متكاملة خاصة تملك سجاًل حافاًل من  الطبية هي شركة  الحبيب  الدكتور سليمان  مجموعة 

المرتبطة بها على مدار   الصحية والصيدليات والخدمات  الرعاية  المجموعة عامًا.    25كثر من  أوتشغيل مرافق  تشمل محفظة 

  1370سرير وأكثر من  1900السعودية واإلمارات العربية المتحدة، وتضم أيضًا أكثر من سبعة مستشفيات في المملكة العربية 

 ، وإدارة مركٍز طبٍي واحٍد في مملكة البحرين. مدينة الرياضطبي بحي السفارات ب عيادة، إلى جانب مركز

في مجال حلول وتقنيات  وتعتبر مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية من الشركات الرائدة في دول مجلس التعاون الخليجي  

وأنظمة الرعاية الصحية. تقدم الشركة رعاية صحية شاملة تتمحور حول المريض، مدّعمة بأعلى مستويات االستثمار في رأس  

المال البشري والبحث الطبي. تحقق مجموعة سليمان الحبيب الطبية باستمرار معدالت رضا رائدة في قطاع الرعاية الصحية،  

 .لرعاية الصحية األولية والثانوية باإلضافة إلى خدمات الرعاية الصحية التخصصية الدقيقة والخدمات المساندةوذلك عبر خدمات ا

في   مدرجة  الطبية  الحبيب  سليمان  الدكتور  مجموعة  أن  بالذكر  السعودية  الجدير  المالية  السوق  الرمز  شركة  تحت  "تداول" 

(SULAIMAN ALHABIB: 4013وهي شركة رائدة في مج ،)  .ال الرعاية الصحية الخاصة في المملكة العربية السعودية 
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